Obe Sirá, Obecní úřad Sirá 337 01 Rokycany
_________________________________________________________________________________

V Siré dne 18.11. 2018, č.j. 556

Obec Sirá obdržela dne 30.10. 2018 žádost podanou osobně pod čj. 553 o zastavení územního řízení ve věci
parcelace pozemků a doplnění na základě výzvy, podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, níž se domáháte zaslání níže uvedených informací :

Jak se stalo, že byl pozemek parc.č.632/2 v k.ú Sirá vymezen?
Pozemek byl vymezen v souvislosti se směnou pozemků: 632/2 a 626/1 v katastrálním území Sirá.

Kdy došlo k převodu a odkupu pozemku parc.č.632/2 v k.ú Sirá?
Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 28.6. 2013. K odkupu nedošlo pozemek byl směněn viz
dotaz č.1

Bylo provedeno výběrové řízení pozemek parc.č.632/2 v k.ú Sirá?
Výběrové řízení nebylo provedeno.

Kdo povolil zaslepení studny, kterou občané a turisté na místě vzniklé krátké cesty k novostavbě běžně
využívali?
V rámci vytvoření přístupu k pozemkům pro plánovanou výstavbu rodinných domů, došlo k zakrytí stávající
studny pojezdovým panelem ochrana před poškozením. Odsouhlaseno zastupitelstvem obce Sirá.

Dosud není územní rozhodnutí o parcelaci, ale již na dotčeném území stojí dům a „ údajná komunikace“.
Jak je to možné? Je evidentní, že toto se neděje standartním postupem, je ovšem obecně známé, že původní
pozemek odkoupila obec!! ???
Na dotčeném území je povolená stavba na základě vydání souhlasu vydaného Stavebním úřadem Zbiroh.
Obec pozemek „s údajnou komunikací“ odkoupila za účelem přístupu k pozemkům pro výstavbu rodinných
domků.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace můžete podat stížnost podle § 16 InfZ. Stížnost můžete
podat u Obce Sirá do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad
Plzeňského kraje.
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